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O candidato nomeado deve apresentar-se a tomar posse do lugar
nos 20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário
da República.
8 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel
Coelho Carvalho.
1000308048

Aviso n.º 80/2006
Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais.
Nomeação
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho de 8 de
Novembro de 2006, se procedeu à nomeação para condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, do candidato classificado, no
lugar do concurso referido em epígrafe, cujo aviso de abertura datado de 29 de Junho de 2006, inserto no Diário da República,
3.ª série, n.º 136, de 17 de Julho de 2006, Luís António Anico
Raposo.
O candidato nomeado deve apresentar-se a tomar posse do lugar
nos 20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário
da República.
8 de Novembro de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel
Coelho Carvalho.
1000308085

Aviso
Concurso interno de um lugar de técnico profissional
especialista principal
Nomeação
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e no uso das competências
que lhe são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do DecretoLei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 11 de Outubro do corrente ano e
na sequência do concurso interno de acesso limitado para o provimento
de um lugar de técnico profissional especialista principal — desenhador, cuja lista de classificação final foi homologada em 25 de Setembro
de 2006, foi nomeado para o lugar acima mencionado o candidato
Augusto Manuel Rebola Abreu, com efeitos imediatos.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
16 de Novembro de 2006. — O Vice-Presidente, Santos Mota.
3000220337

Aviso
Concurso interno para o provimento de um técnico
superior de 1.ª classe

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Nomeação

Aviso

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e no uso das competências que lhe são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, torna-se público que,
por despacho do presidente da Câmara Municipal de 11 de Outubro
do corrente ano e na sequência do concurso interno de acesso limitado para o provimento de um lugar de técnico superior de 1.ª classe —
área do ambiente, cuja lista de classificação final foi homologada em
25 de Setembro de 2006, foi nomeada para o lugar acima mencionado
a candidata Cristina Maria Simões Madeira, com efeitos imediatos.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

Concurso interno de um lugar de técnico superior
principal — generalista
Nomeação
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e no uso das competências que lhe são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo
68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, torna-se
público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de 11
de Outubro do corrente ano e na sequência do concurso interno de
acesso limitado para o preenchimento de um lugar de técnico superior principal — generalista, cuja lista de classificação final foi homologada em 25 de Setembro de 2006, foi nomeada para o lugar
acima mencionado a candidata Dulce Helena Rocha Vieira, com
efeitos imediatos.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
16 de Novembro de 2006. — O Vice-Presidente, Santos Mota.
3000220334

Aviso
Concurso interno de um lugar de assistente
administrativo especialista
Nomeação
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e no uso das competências que lhe são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo
68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, torna-se
público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal de 11
de Outubro do corrente ano e na sequência do concurso interno de
acesso limitado para o provimento de um lugar de assistente administrativo especialista, cuja lista de classificação final foi homologada em 25 de Setembro de 2006, foi nomeada para o lugar acima
mencionado a candidata Lígia Maria dos Santos André, com efeitos
imediatos.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
16 de Novembro de 2006. — O Vice-Presidente, Santos Mota.
3000220336

16 de Novembro de 2006. — O Vice-Presidente, Santos Mota.
3000220338

Aviso
Reclassificação
Nomeação definitiva
Em cumprimento do n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99,
de 19 de Novembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 4 de Outubro de 2006, exarado no
uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo
68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção da Lei n.º
5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi nomeada definitivamente, na sequência de processo de reclassificação profissional, a funcionária Sónia Maria
Lopes Fonseca, na categoria de técnico superior de 2.ª classe.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
16 de Novembro de 2006. — O Vice-Presidente, Santos Mota.
3000220339

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO
Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento
de dois lugares de engenheiro técnico de 1.ª classe
Torno público, em conformidade com o disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, que,
por despacho de 27 de Outubro de 2006, nomeei os candidatos classificados no concurso em epígrafe, a que se refere o aviso de abertura

